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Zápisnica č. 8/2021 
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd  

konaného dňa 5.10.2021 v Bratislave 
 
 
 
 

Prítomní:  Robert Petriska, Marián Tesárik, Martin Zgančík, Ladislav Belovič, Martin 
Bielik, Ľubomír Nebeský 

 
Ospravedlnený:  Andrej Wiebauer 

  
Prizvaní:  Boris Bergendi, Filip Petrla 
 
 
Predseda VV SHV p. Petriska privítal členov výkonného výboru (VV), a otvoril zasadnutie 
s nasledovným programom: 
 
 
Program: 
  
 

1. kontrola úloh 
2. správy komisií 
3. hodnotenie medzinárodných podujatí juniorov 
4. hodnotenie medzinárodných podujatí seniorov 
5. hodnotenie MS v maratóne, Pitesti 
6. hodnotenie SON 
7. rôzne 

 
P. Petriska informoval o úmrtí p. Ladislava Čepčianskeho a vyzval VV SHV, aby si ho uctili 
minútou ticha. 
 
Začiatok zasadnutia: Zasadnutie začalo o 14:30 h za účasti prítomných a prizvaných. 
Koniec zasadnutia: 17:30 h 
 
 
 
1. Kontrola úloh  
Zaslanie záloh príspevkov pre kluby – splnené. 
Ostatné úlohy sa riešia. 
 
 
 
2. Správy komisií  
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Vzdelávacia komisia – presun termínu školenia I. trieda tréner – všeobecná časť sa presúva na 
10.-12.12.2021. Prihlásených je 17 uchádzačov na I. triedu tréner všeobecná časť, 2 uchádzači na 
III. triedu tréner všeobecná časť. 
 
Športovo-technická komisia – pripravuje sa kalendár, je pripravená I. verzia kalendára, 
momentálne repretréneri plánujú termíny kvalifikačných pretekov.  
 
 
3. Hodnotenie medzinárodných podujatí juniorov  
P. Tesárik zhodnotil Majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov (príloha 1), ktoré sa konali 
v termíne od 1.-6.9.2021 v Montemore. 
Podujatia sa celkovo zúčastnilo 32 osôb, kvalita a úroveň pretekárov bola na najvyššej úrovni, 
výsledky celkovo hodnotil veľmi kladne. 
 
 
4. Hodnotenie medzinárodných podujatí seniorov (príloha 2) 
P. Petrla zhodnotil výsledky seniorov na medzinárodných podujatiach Majstrovstvá Európy, 
Majstrovstvá sveta a Olympijske hry. Výsledky sú uvedené v prílohe, najcennejšia medaila – 3. 
miesto K4 500 m (Samuel Baláž, Adam Botek, Denis Myšák, Erik Vlček). 
 
 
5. Hodnotenie MS v maratóne, Pitesti (príloha 3) 
P. Bergendi prečítal správu p. Lachkoviča – reprezentačného trénera v maratóne. VV SHV vysoko 
ocenil umiestnenia Dominiky Rusovej a Daniela Rybanského. 
 
 
6. Hodnotenie SON (príloha 4) 
P. Tesárik zhodnotil Olympijske nádeje, ktoré sa konali v termíne  9.-12.9.2021 v Račiciach – účasť 
36 štátov, celkovo 300 pretekárov, kvalita a úroveň veľmi vysoká, silná generácia pretekárov. 
V rebríčku počtu medailí sme sa umiestnili na výbornom 6. mieste. 
 
 
P. Nebeský kvôli pracovným povinnostiam odišiel z VV SHV. 
 
 
7. Rôzne 
P. Bergendi informoval VV SHV o: 
 

• prerozdelení 2 zväzových mikrobusov na kluby. 
VV SHV sa dohodol na losovaní, do ktorého sa môžu prihlásiť kluby, ktoré spĺňajú 
podmienku: 6 pretekárov do 23 rokov so 6 štartami. Do 10.11.2021 prebehne odovzdanie 
mikrobusov klubom. Klub musí byť súčinný pri prepise a poplatkoch. Losovanie prebehne 
dňa 3.11.2021 na zväze. Mikrobusy budú odpredané vo výške 100 €. Zväz zabezpečí do 
odovzdania kompletný servis mikrobusov. 
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Hlasovanie VV SHV: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1 

 

• dohode s Poľskou kanoistickou federáciou o organizovaní SON v roku 2022 na Zemníku – 
v pôvodnom termíne organizácie na Slovensku. 
 

• S ECA a Portugalskou kanoistickou asociáciou bola odsúhlasená výmena termínu 
Majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov – 
V roku 2023 sa budú konať v Portugalsku a v roku 2024 sa budú MEJ a do 23 rokov konať 
na Zemníku. 
 

• priebežnom čerpaní rozpočtu za rok 2021, záloh na kluby. Priebežný rozpočet bude 
zaslaný členom VV SHV. 

 

• VV SHV sa uzniesol na odmenách pre olympionikov za dosiahnuté výsledky a vyjazdenie 
miesteniek z neštátnych prostriedkov: bronzová K4 (Erik Vlček, Samuel Baláž, Denis 
Myšák, Adam Botek) po 5000 €,  3000 € trénerom (Andrej Wiebauer, Peter Likér), za 
získanie miestenky v K1 Petrovi Gellemu 2500 € a Csabovi Zalkovi 2500 € za vyjazdenie 
miestenky v K4. 
 
Hlasovanie VV SHV: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1, ospravedlnení: 2 

 

• kongrese ECA, ktorý organizovala Slovenská kanoistika dňa 2.10.2021 v Bratislave, hotel 
Chopin. Na kongrese bol na ďalšie 4 roky do funkcie viceprezident zvolený p. Miroslav 
Haviar. 

 

• na základe podpory obidvoch sekcií Slovenskej kanoistiky bol na SOŠV zaslaný návrh 
kandidáta Borisa Bergendiho za člena VV SOŠV a Michala Martikána za kandidáta a 
individuálneho člena SOŠV. 
 

• bola zaslaná žiadosť na výzvu MŠ na bežné prostriedky a investície (2x K1, 2x K2 a 1x 
traktor na Zemník). 
 

• sťahovaní do nových priestorov v Dome športu, od 1.11.2021 budeme sídliť v nových 
priestoroch. Zakúpenie nového nábytku pre 1 kanceláriu a pracovných stoličiek vo výške 
cca 2000 € zo spoločných prostriedkov zväzu. 
 

• p. Bergendi informoval o mimoriadnej udalosti – získanie právoplatného územného 
rozhodnutia na Centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania na Zemníku. Ďalším krokom 
je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá bude objednaná na základe 
verejného obstarávania. 
 

•  potrebe ďalšieho technického pracovníka na Zemník predbežne od februára 2022. 
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• stanovenie pracovnej komisie pre Zemník v rámci prínosu skúseností z medzinárodných 
podujatí v zložení: p. Fecanin, p. Bergendi, p. Petrla, p. Haviar, 1 člen veslárskeho zväzu + 
prizvaní. Prvým krokom bude verejná diskusia za účasti členov klubov. 

  
Hlasovanie VV SHV: 
Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnení: 2 
 

• príprave volebného VZ SHV (voľba predsedu sekcie a členov VV SHV), delegátov na 
Konferenciu Slovenskej kanoistika a celozväzových volieb Slovenskej kanoistiky. Termín 
VZ SHV je 6.11.2021. Predpokladaný termín Konferencie Slovenskej kanoistiky bude 
začiatok decembra 2021. 

 
 
 
P. Petriska poďakoval VV SHV za činnosť a prácu v tomto volebnom období a poprial veľa 
úspechov do ďalšieho.  
 
 
 
 
Nasledujúci Výkonný výbor SHV sa bude konať na základe dohody novozvolených členov VV 
SHV. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 5.10.2021     Overil: Marián Tesárik 
Zapísala: Monika Czaniková         


